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Розміщення курсу Google classroom, Moodle 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та 
результати навчання 

Дисципліна "Інвестування" закладає основу для здійснення фахівцем інвестиційного аналізу 
діяльності підприємства, галузі, країни. Вивчення кредитного модулю сприяє формуванню 
системного сприйняття майбутніми фахівцями спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації 
«Міжнародна економіка» внутрішніх та зовнішніх стосовно підприємства економічних відносин, 
що виникають у процесі формування, розподілу та використання інвестиційних ресурсів.  
Курсова робота являє собою самостійне дослідження, яке виконується під час вивчення 
зазначеної дисципліни. Курсова робота стимулює розвиток творчого, аналітичного мислення і 
закріплює навички самостійної науково-дослідної роботи. 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей аналізу та оцінки 
інвестиційних процесів, визначенню суми необхідних інвестиційних ресурсів та пошуку 
оптимального джерела їх фінансування; обґрунтовувати рекомендації щодо оцінки 
ефективності та вибору інвестиційного проекту підприємства. Метою курсової роботи є 
поглиблення, закріплення і узагальнення теоретичних знань, практичних навичок, які одержані 
студентами під час навчання та їх застосування при вирішенні конкретних фахових задач, 
поглиблення вмінь стосовно пошуку ефективних рішень при розробці підприємством бізнес-
плану інвестиційного проекту, підготовка фахівців до самостійної практичної роботи. 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти в результаті виконання КР мають 
продемонструвати такі результати навчання: 
знання: комплексу показників для аналізу інвестиційних процесів, методики формування суми 
інвестиційних витрат, методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних 
проектів, ідентифікації ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту;  



уміння: пошуку, первинної обробки та систематизації вихідної інформації, необхідної для 
розробки бізнес-плану інвестиційного проекту; розрахунку статичних та динамічних показників 
ефективності інвестицій; обґрунтування рекомендацій щодо підвищення рівня привабливості 
проекту; формування припущень щодо перспективної динаміки розвитку інвестиційних 
процесів; 
досвід: пошуку та аналізу аналітичної інформації, пов’язаної з реалізацію певної бізнес-ідеї, 
розробці бізнес-плану інвестиційного проекту, обґрунтуванню його ефективності..  
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-
логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Необхідні навички для вивчення дисципліни: володіння текстовими редакторами, вміння 
розраховувати та пояснювати основні економічні показники, необхідні навички самостійної 
пошукової роботи в мережі Інтернет.  

Основною передумовою вивчення навчальної дисципліни є вивчення дисциплін «Економічна 
теорія», «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

Дисципліна «Інвестування» забезпечує фундамент для подальшого вивчення таких модулів, як 
«Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінансовий менеджмент», «Управління бізнес-
проектами», а також слугує засобом формування у студентів системного осмислення 
інвестиційного аспекту функціонування підприємства, що сприятиме більш зваженому та 
обґрунтованому виконанню аналітичної частини дипломної роботи. 

3. Графік виконання курсової роботи 

Тиждень 

семестру 
Назва етапу роботи 

Навчальний час 

Ауд. СРС 

2 Отримання теми та завдання - 1 

3-4 Підбор та вивчення літератури - 6 

5-6 Виконання розділів 1-5 - 4 

7-8 Виконання розділів 6-7 - 3 

9-11 Виконання розділів 8-10 - 6 

12-14 Виконання розділу 11-13 - 5 

15 Підготовка висновків за результатами виконання КР - 2 

16 Подання курсової роботи на перевірку - 1 

17 Захист курсової роботи  2 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 
1. Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування: підручник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 312с. 
2. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 160с.:ил. 
3. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Вид-во 

“Комп’ютертехніка”, 2001. – 364 с. 
4. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навч.посіб. – К. КНЕУ, 2000. – 151с. 
5. Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Инвестиционный процесс на предприятии. – СПб.: Питер, 2001. 

– 176с. 
6. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напряму підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка» [Електронний 
ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Є. Скоробогатова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,29 
Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. –120с. – Назва з екрана.- Доступ : 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6741  



7. Скоробогатова Н. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Інвестування» для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна 
економіка»  / Н. Є. Скоробогатова. – [Електронний ресурс]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2019. – 55 с. – Назва з екрана. - Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/ 

8. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 376 с. 
9. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення 

дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.  
10. Нешитой А.С. Инвестиции: ученик. – М.: «Дашков и Ко», 2007. – 372с. 
11.  Боярко І.М., Грищенко Л.Л. Інвестиційний аналіз: навч.посіб. – К.:ЦУЛ, 2011. – 400с. 

 
 

Додаткова література 
(факультативно / ознайомлення) 

1. Верховна Рада: база даних по законодавству України. URL: http://www.rada.gov.ua.  
2. Офіційний сайт Кабінету міністрів України. URL: http://www.kmu.eov.ua. 
3. Офіційний бюлетень поточного законодавства України. URL: http://www.gdo.kiev.ua. 
4. Українське законодавство та правові інформаційні ресурси. URL: http://www.liga.net.  
5. Податкове законодавство. URL: http://www.sta.gov.ua.  
7. База нормативних актів України. URL: http://www.nau.ldev.ua.   
8. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin. gov.ua. 
9.  Український фінансовий портал. URL: http://www.fmance.com.ua. 
10.  Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: http://www.icps.kiev.ua. 
11.  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://wwrvv.nbuv.gov.ua. 
12.  Електронна науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ». URL:  
http://www.library.ntu-kpi.kiev.ua. 
13.  Економічна бібліотека. URL: http://www.economics.com.ua. 
14. Менеджмент, методологія та практика: освітній портал. URL: 
http://www.management.com.ua.  

 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. Інформаційна база Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
smida.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України: www.ukrstat.gov.ua. 
3. Офіційний сайт Європейської статистичної агенції: epp.eurostat.ec.europa.eu. 
4. Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві: www.gorstat.kiev.ua. 
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua 
6.         Податковий кодекс України  від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, редакція від 

13.08.2020 року. URL :www.rada.gov.ua.  
 

 

Навчальний контент 

5.  ПЕРЕЛІК ТЕМ (ВАРІАНТІВ ВИХІДНИХ ДАНИХ) 

Тематика КР відображає дослідження інвестиційних процесів на рівні підприємства, галузі, 
країни. 

Вимоги до вибору об’єкта досліджень: студент обирає бізнес-ідею, для якої розробляє бізнес-
план інвестиційного проекту. Відповідно до обраного об’єкту формується назва КР (напр., 
"Бізнес-план інвестиційного проекту: назва проекту"). У подальшому студент здійснює пошук, 
систематизацію та використовує статистичну інформацію (вхідні дані) за відповідний 

http://www.minfin.gov.ua/


актуальний період часу для здійснення аналізу, формуванню кошторису інвестиційних витрат, 
оцінці ризику та потенційних загроз, пов’язаних з проектом, розрахунку показників 
ефективності інвестицій. 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи наведено у Скоробогатова Н. Є. 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів 
спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка»  / Н. Є. Скоробогатова. – 
[Електронний ресурс]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с. – Назва з екрана. - Доступ : 
http://ela.kpi.ua/handle/ 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Курсову роботу студент виконує самостійно консультуючись з викладачем при виборі теми та 
написанні окремих розділів. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять. Виконання курсової роботи не передбачає відвідування занять. Студент 
повинен дотримуватися графіку виконання курсової роботи. 

Академічна доброчесність. Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 
3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки. Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 
Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Інклюзивне навчання. Засвоєння знань та умінь в ході вивчення дисципліни може бути 
доступним для більшості осіб з особливими освітніми потребами, окрім здобувачів з серйозними 
вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, 
ноутбуків та/або інших технічних засобів. 

Навчання іноземною мовою. У ході виконання завдань студентам може бути рекомендовано 
звернутися до англомовних джерел.  

Підготування до написання роботи та контрольних заходів здійснюється під час самостійної 
роботи студентів з можливістю консультування з викладачем у визначений час консультацій 
або за допомогою електронного листування (електронна пошта, месенджери). 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 
навчання (РСО) 

Семестрова атестація проводиться у вигляді захисту курсової роботи. Для оцінювання 
результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська 
шкала.  
 
1. Стартова складова: 
– своєчасність виконання курсової роботи – 10-5 балів; 
– економічне обґрунтування зроблених висновків та рекомендацій – 15-8 балів; 
– правильність застосування методів аналізу і розрахунку – 15-8 балів; 
– якість оформлення, виконання вимог нормативних документів – 10-6 балів; 
– якість графічного матеріалу і дотримання вимог стандартів – 10-6 балів. 
 
2. Складова захисту курсової роботи: 
– якість доповіді – 10-6 балів; 
– ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів; 



– ступінь обґрунтування зроблених висновків та рекомендацій – 10-6 балів; 
– вміння захищати свою думку – 10-6 балів. 
Сума балів двох складових переводиться до  залікової оцінки згідно з таблицею: 
 
 
 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Комунікація з викладачем будується за допомогою використання інформаційної системи 
«Електронний кампус», платформи дистанційного навчання «Сікорський», а також такими 
інструментами комунікації, як електронна пошта, Telegram і Viber. Під час навчання та для 
взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві 
технології для вирішення навчальних завдань. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено:  

доцент кафедри міжнародної економіки, канд. екон. наук., доцент,  

                    Скоробогатова Наталя Євгенівна 

 

 

Ухвалено кафедрою міжнародної економіки (протокол № 11 від 26.05.2021) 

Погоджено Методичною комісією факультету менеджменту та маркетингу (протокол № 10 від 
15.06.2021) 
 

  


